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Qua 10 năm thực hiện 
Chương trình MTQG về 
xây dựng nông thôn mới, 
tới nay tỉnh Sóc Trăng đã 
có 42/80 xã được công 
nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới (NTM). Các xã 
còn lại đạt từ 12 đến 17 
tiêu chí và hầu hết các xã 
đều phủ kín lưới điện 
cũng như cơ sở hạ tầng 
chợ nông thôn. Nông 
thôn mới góp phần cải 
thiện đời sống cho người 
dân 

 
Qua 10 năm thực hiện, 
Sóc Trăng đã huy động 
hơn 16.625 tỷ đồng xây 
dựng NTM, trong đó, 
người dân đóng góp hơn 
1.387 tỷ đồng. 
Đáng chú ý, với sự chung 
sức của ngành Công 
Thương tỉnh, tới nay có 
74/80 xã đạt tiêu chí 4 
về điện và 63/80 xã 
được công nhận đạt tiêu 
chí 7 về cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn. 
Đặc biệt, việc cấp điện và 
nâng cấp hạ tầng nông 
thôn cho các xã có đồng 

bào dân tộc thiểu số 
được tỉnh chú trọng. 
Điển hình là thị xã Vĩnh 
Châu - nơi có hơn 70% 
số dân là đồng bào dân 
tộc thiểu số, trong đó 
đồng bào Khmer chiếm 
đến 53%. Theo thống kê, 
đến nay, các xã, phường 
có đông đồng bào dân 
tộc thiểu số ở Vĩnh Châu 
đều có trường trung học 
cơ sở và tỷ lệ có điện sử 
dụng đạt hơn 99%. Xây 
dựng NTM đã góp phần 
phát triển kinh tế - xã 
hội, hệ thống kết cấu hạ 
tầng, giao thông được 
nối dài tới các xóm, ấp, 
cuộc sống người dân 
ngày một ấm no. 
Phấn đấu phủ kín lưới 
điện và chợ tới các 
vùng lõm 
Trên địa bàn tỉnh toàn 
bộ hệ thống lưới điện 
nông thôn đã bàn giao 
cho ngành Điện quản lý 
để đầu tư phát triển và 
bán điện đến từng hộ 
dân. Do đó rất thuận lợi 
trong công tác đầu tư 
phát triển, cải tạo và 
nâng cấp hệ thống điện. 
Đến nay, trên địa bàn 
tỉnh có 100% khóm, ấp 
có lưới điện quốc gia về 
tới trung tâm. 
Riêng về cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn, 
Sở Công Thương đánh 

giá, đến nay trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng có 92 chợ 
nông thôn. Việc đẩy 
nhanh tiến độ hạ tầng 
thương mại nông thôn 
đã được Sở thúc đẩy các 
đơn vị, địa phương cùng 
tham gia.  
Đến cuối năm 2020,  
công nhận về tiêu chí 4 
cho thêm 6 xã và tiêu chí 
7 cho 2 xã. Nâng tổng số 
xã đạt tiêu chí 4 trên 
toàn tỉnh lên 80/80 xã 
(đạt 100%) và tiêu chí 7 
lên 65/80 xã. Để thực 
hiện, Sở Công Thương sẽ 
phối hợp với ngành Điện 
và địa phương tranh thủ 
nhiều nguồn vốn từ các 
chương trình, mục tiêu 
để đầu tư phát triển điện 
cho các khu vực vùng 
lõm, các cụm dân cư bức 
xúc về điện và các xã 
nông thôn mới; đầu tư 
phát triển điện theo kế 
hoạch hàng năm của 
ngành Điện và triển khai 
lắp điện kế theo Luật 
Điện lực. Đồng thời phối 
hợp với các Sở ngành, 
địa phương lồng ghép 
nguồn vốn của các 
chương trình, dự án đầu 
tư chợ cho các xã nông 
thôn; tăng cường công 
tác kêu gọi đầu tư chợ 
theo hướng xã hội hóa. 

 
(Báo công thương.vn) 

Sóc Trăng phấn đấu sớm "về đích" tiêu chí điện và chợ    

nông thôn mới 
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Thực hiện Chương trình 
NTM không chỉ thay đổi 
bộ mặt nông thôn, đời 
sống của người dân được 
nâng lên đáng kể. Trong 
10 năm qua, huyện đã 
huy động 481,521 tỷ 
đồng từ Nhân dân và 
doanh nghiệp để thực 
hiện các công trình hạ 
tầng NTM.  

 
Thu nhập bình quân đầu 
người đạt 48,89 triệu 
đồng/người/năm, tỷ lệ 
hộ nghèo còn dưới 7% 
vượt kế hoạch Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện nhiệm kỳ 2015 - 
2020 đề ra. 
Xã Cư Mốt là một trong 
những điển hình có cách 
làm sáng tạo trong xây 
dựng NTM ở huyện Ea 
H’leo. Để triển khai thực 
hiện hiệu quả Chương 
trình xaây dựng NTM, 
ngay từ đầu nhiệm kỳ 
Đảng bộ, chính quyền xã 
xác định phát triển kinh 
tế là “xương sống” thúc 
đẩy các tiêu chí khác. 
Đảng bộ, chính quyền và 
các hội, đoàn thể với 

những cách làm khác 
nhau đã vận động người 
dân tăng cường cơ giới 
hóa, chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi có giá 
trị kinh tế cao, ứng dụng 
khoa học - kỹ thuật 
(KHKT), hình thành vùng 
sản xuất tập trung nhằm 
nâng cao giá trị nông sản 
địa phương. Đồng thời 
hướng dẫn người dân 
lựa chọn con giống tốt, 
bỏ thói quen thả rông 
sang nuôi nhốt, vừa bảo 
đảm môi trường, vừa 
hiệu quả kinh tế. Đến 
nay, 100% hộ dân trong 
xã đã áp dụng tiến bộ 
KHKT vào sản xuất, xen 
canh nhiều loại cây trồng 
trên cùng một diện tích 
đất, phát triển chăn nuôi 
theo hướng hàng hóa. 
Hiện, xã đã cơ bản hoàn 
thành 19/19 tiêu chí 
nông thôn mới. 
Nhờ triển khai sáng tạo, 
phù hợp với thực tiễn 
từng địa phương mà việc 
thực hiện Chương trình 
xây dựng NTM đạt hiệu 
quả khả quan, được sự 
hưởng ứng sôi nổi của 
người dân. 
Ông Lê Thăng Long, Chủ 
tịch UBND huyện Ea 
H’leo nhấn mạnh: 
“Những kết quả của 
Chương trình xây dựng 
NTM đã tạo thêm niềm 

tin của Nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước; thắt 
chặt khối đại đoàn kết 
toàn dân; trở thành 
phong trào thi đua sôi 
nổi; cơ cấu kinh tế 
chuyển đổi theo hướng 
tích cực, bền vững hơn… 
Một thành công lớn 
trong xây dựng NTM 
trên địa bàn huyện là 
làm thay đổi nhận thức 
của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân về xây dựng 
NTM, huy động đa dạng 
các nguồn lực thực hiện 
Chương trình”. 
Thời gian tới, huyện Ea 
H’leo sẽ tiếp tục phát huy 
tính dân chủ, đoàn kết, 
huy động mọi nguồn lực 
để triển khai thực hiện 
Chương trình xây dựng 
NTM. Phấn đấu đến năm 
2025, huyện sẽ hoàn 
thành 11/11 xã đạt 
chuẩn NTM, trong đó có 
6 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao. 

Lê Hường - T.Nguyệt  
(Báo Dân tộc và Phát triển) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huyện Ea H’leo (Đăk Lăk): Người dân đồng lòng xây dựng                              

nông thôn mới 
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“Để có được xã, huyện 
nông thôn mới (NTM) thì 
phải có các thôn, làng 
NTM” là quan điểm của 
Tỉnh ủy Gia Lai, được 
người dân rất đồng tình, 
ủng hộ. Từ năm 2018, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp, các 
ngành trong tỉnh triển 
khai thực hiện mô hình 
“Làng NTM vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số 
(DTTS)”. Đến nay, mô 
hình đã đạt nhiều kết 
quả quan trọng. 

 
Xác định chủ trương 
đúng, kiên trì vận động 
Chúng tôi đến xã Chư A 
Thai (Phú Thiện, Gia 
Lai), khi con đường bê 
tông rộng rãi nối liền các 
làng tái định cư (làng 
Pông, Hek, Trớ và King 
Pêng) mới hoàn thành, 
thay cho con đường đất 
sình lầy. Điều cảm nhận 
rõ ràng nhất ở đây là 
công tác quy hoạch, bố 
trí dân cư, sắp xếp lại 
nhà cửa tại 4 làng tái 
định cư đã được huyện 
Phú Thiện triển khai bài 
bản, khoa học, hợp lý. 

Nhà rông-không gian văn 
hóa của làng được đặt ở 
vị trí trung tâm, những 
con đường giữa các khu 
được trải phẳng, bê tông 
hóa và chia khu dân cư 
thành ô bàn cờ. Đến nay, 
sau hơn 3 năm tái định 
cư, làng Pông khoác lên 
mình diện mạo mới.  
Hướng về cơ sở, hoạt 
động thiết thực 
Từ thành công với “phép 
thử” của làng Pông, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia 
Lai quyết định thực hiện 
mô hình “Làng NTM 
trong đồng bào DTTS” 
trên địa bàn toàn tỉnh. 
Với quan điểm hướng về 
cơ sở, lấy sự phát triển 
của các thôn, làng làm 
thước đo phát triển KT-
XH của địa phương,  Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Gia 
Lai ban hành Chỉ thị số 
12-CT/TU tăng cường sự 
lãnh đạo của cấp ủy các 
cấp về xây dựng làng 
NTM trong đồng bào 
DTTS. Đây là mô hình 
mang đặc trưng riêng 
của tỉnh Gia Lai, được 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh xác định là nhiệm vụ 
ưu tiên, gắn với lộ trình 
phấn đấu xã đạt chuẩn 
NTM. Sau hơn hai năm 
thực hiện Chỉ thị số 12-
CT/TU, làng NTM đã dần 
lan tỏa ra toàn tỉnh, đến 
tháng 7-2020, Gia Lai đã 

có hơn 40 làng của đồng 
bào DTTS đạt chuẩn làng 
NTM theo bộ tiêu chí do 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh xây dựng. Diện mạo 
của các làng đồng bào 
DTTS có nhiều thay đổi 
tích cực, đã triển khai bố 
trí quy hoạch lại khu dân 
cư, kết cấu hạ tầng nông 
thôn được đầu tư. Đời 
sống vật chất, tinh thần 
của phần lớn người dân 
được nâng lên rõ rệt.  
Để người dân chủ động, 
tự tin tham gia xây dựng 
NTM, MTTQ phối hợp 
với các đoàn thể chính 
trị-xã hội các cấp của 
tỉnh thực hiện tốt Cuộc 
vận động “Làm thay đổi 
nếp nghĩ, cách làm trong 
đồng bào DTTS để từng 
bước vươn lên thoát 
nghèo bền vững”.  
Từ thành công của tỉnh 
Gia Lai trong xây dựng 
làng NTM vùng đồng bào 
DTTS phù hợp với điều 
kiện thực tế đó là cách 
làm hay để các địa 
phương trong cả nước có 
thể học tập, làm theo. Ở 
những thôn, làng từng là 
"lõi nghèo", là nơi khó 
khăn nhất thì nay làng 
NTM hiện hữu và lan tỏa, 
trở thành điểm sáng để 
các địa phương có thêm 
nhiều xã, huyện NTM. 

Minh Mạnh - Duy Hiển 
(Báo Quân đội nhân dân) 

Điển hình làng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số 
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Huyện Mai Sơn đã đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận 
động, chỉ đạo cán bộ trực 
tiếp chung sức cùng làm 
với bà con để hoàn thành 
tiêu chí môi trường theo 
kế hoạch. 

 
Việc thực hiện tiêu chí 
môi trường trên địa bàn 
huyện Mai Sơn thời gian 
qua cũng được MTTQ, 
các đoàn thể và nhân dân 
tích cực hưởng ứng và 
gắn với xây dựng quy 
ước, hương ước trong 
khu dân cư. Nhiều phong 
trào, mô hình về bảo vệ 
môi trường được duy trì 
có hiệu quả như: Ngày về 
cơ sở xây dựng NTM của 
Huyện ủy Mai Sơn; vệ 
sinh môi trường đường 
làng, ngõ xóm, phong 
trào “5 không, 3 sạch” 
của Hội Phụ nữ; Hội 
Nông dân với mô hình 
“Thu gom, xử lý bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật, 
đảm bảo vệ sinh đồng 
ruộng và chất lượng an 
toàn thực phẩm”; Đoàn 

Thanh niên với phong 
trào “Thanh niên xung 
kích bảo vệ môi 
trường”... Vận động các 
tầng lớp nhân dân trong 
xã trồng cây xanh bóng 
mát tại các trục đường 
chính và nơi công cộng; 
trồng hoa, cây cảnh 
trong các khu vực hội 
trường nhà văn hóa sinh 
hoạt cộng đồng; khơi 
thông cống rãnh thoát 
nước các trục đường nội 
bản... 
Từ năm 2019 đến nay, 
huyện đã chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn tổ 
chức 3 hội nghị hướng 
dẫn triển khai các văn 
bản mới về lĩnh vực tài 
nguyên môi trường cho 
lãnh đạo UBND, công 
chức địa chính, xây dựng, 
môi trường tại 22 xã, thị 
trấn; công tác bảo vệ môi 
trường trong sơ chế 
nông sản và chăn nuôi 
cho hơn 200 hộ sản xuất, 
chăn nuôi tại các xã: 
Chiềng Mung, Chiềng 
Ban, Chiềng Mai, Chiềng 
Chung, Mường Chanh.  
Hiện nay, trên địa bàn 
huyện có 8 doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh, 
trong quá trình hoạt 
động, các doanh nghiệp 
đã được các cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, chấp 

thuận kế hoạch bảo vệ 
môi trường của dự án, 
đầu tư hệ thống xử lý 
chất thải theo quy mô, 
công suất của từng đơn 
vị, chất thải được xử lý 
theo quy định. Bên cạnh 
đó, 4 công ty, doanh 
nghiệp hoạt động chăn 
nuôi tập trung quy mô 
lớn cũng được UBND 
tỉnh phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi 
trường, Sở Tài nguyên và 
Môi trường kiểm tra, 
giám sát, xác nhận công 
trình bảo vệ môi trường 
và được các cơ quan 
chuyên môn kiểm tra, 
giám sát việc xử lý chất 
thải theo kế hoạch hằng 
năm. 
Với việc triển khai đồng 
bộ các giải pháp trong 
thực hiện tiêu chí môi 
trường, đến nay, toàn 
huyện có trên 80% số hộ 
được sử dụng nước sạch;  
9/21 xã đạt chuẩn tiêu 
chí số 17 về môi trường 
và an toàn thực phẩm. 
Qua đó, góp phần quan 
trọng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả chương 
trình xây dựng NTM của 
huyện Mai Sơn. 

Nguyễn Thư  
(Báo Sơn La Online) 

 
 
 

 

Huyện Mai Sơn thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới 
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Thực hiện phong trào 
"Phụ nữ Tân Lạc chung 
sức xây dựng NTM” gắn 
với cuộc vận động "Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”, các cấp Hội Phụ 
nữ huyện Tân Lạc đã cụ 
thể hóa với nhiều hoạt 
động thiết thực, góp 
phần hoàn thành mục 
tiêu chung của toàn 
huyện trong xây dựng 
nông thôn mới. 

 
Đến huyện Tân Lạc 
không khó để nhận ra 
những con đường hoa 
sạch đẹp, những ngôi 
nhà khang trang, tươi 
mới trên nhiều tuyến 
đường. Đồng chí Bùi 
Minh Hồng, Chủ tịch Hội 
LHPN huyện cho biết: 
Với phong trào "Phụ nữ 
Tân Lạc chung sức xây 
dựng NTM” gắn với cuộc 
vận động "Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch”, 
BCH Hội đã chỉ đạo các 
cấp Hội triển khai nhiều 
việc làm cụ thể, thiết 
thực gắn với các tiêu chí 
xây dựng NTM, nhằm 

chung tay cùng cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa 
phương trong xây dựng 
nông thôn mới. 
Huyện được Hội LHPN 
tỉnh chọn làm điểm xây 
dựng mô hình "Gia đình 
kiểu mẫu”, "Xóm kiểu 
mẫu" tại xóm Lũy Ải, xã 
Phong Phú từ năm 2017. 
Mô hình có 20 hộ tham 
gia. Bên cạnh đó, Hội 
phối hợp tổ chức lễ phát 
động "Ngày thứ Bảy 
xanh - sạch - đẹp”, đã 
trồng được 1.000 m 
đường hoa và hàng rào 
cây sim; xây dựng 18/20 
cổng tre tại các hộ đăng 
ký thực hiện.  
Đến nay, mô hình tiếp 
tục nhân rộng tại xóm 
Bưởi Cại, xã Phú Cường 
với 50 hộ đăng ký thực 
hiện; xóm Tớn Trong, xã 
Vân Sơn với 15 hộ tham 
gia. Các hộ duy trì hoạt 
động Ngày thứ bảy xanh 
nhằm tạo cảnh quan 
thôn, xóm ngày càng văn 
minh, trong lành, sạch 
đẹp... Xóm Lũy Ải và xóm 
Bưởi Cại trở thành 2 
điểm du lịch cộng đồng 
thường xuyên đón các 
đoàn khách du lịch trong 
và ngoài nước đến thăm 
quan, trải nghiệm. Từ 
năm 2018 đến nay, tổ 
chức Đông Tây hội ngộ 
(WOBA) và tổ chức 

Childfund hỗ trợ các cấp 
Hội tuyên truyền, vận 
động các hộ dân giữ gìn 
vệ sinh môi trường, xây 
dựng nhà tiêu hợp vệ 
sinh, góp phần tăng tỷ lệ 
hộ có nhà tiêu hợp vệ 
sinh trên toàn huyện lên 
76,3%. Thực hiện cuộc 
vận động "Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch gắn 
với xây dựng NTM", toàn 
huyện đã có 83% hộ hội 
viên đạt tiêu chí 5 không, 
3 sạch. Các cơ sở Hội vận 
động hội viên huy động 
bình quân được 8.000 
ngày công/năm tham gia 
quét dọn, phát quang 
đường làng, ngõ xóm 
nhân dịp ngày lễ, Tết. 
Với những kết quả đạt 
được, phong trào "Phụ 
nữ Tân Lạc chung sức 
xây dựng NTM" đã góp 
phần không nhỏ trong 
thực hiện các tiêu chí, 
đẩy nhanh tiến độ về 
đích NTM của địa 
phương. Giai đoạn 2015-
2020, toàn huyện có 6 xã 
về đích NTM. 

Đỗ Hà  
(Báo Hòa Bình Online) 
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Thực hiện các đề án về 
“Xây dựng mô hình khu 
dân cư nông thôn mới 
(KDCNTM), nông thôn 
mới kiểu mẫu (NTMKM) 
và đô thị văn minh kiểu 
mẫu (ĐTVMKM) giai 
đoạn 2020-2025” của 
Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQVN tỉnh. 

 
Nhằm cụ thể hóa Đề án 
04 của Ủy ban Trung 
ương MTTQVN về thực 
hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” và các chỉ 
thị của Ban Bí thư, của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với 
cuộc vận động, Ban 
Thường trực Ủy ban 
MTTQVN tỉnh đã ban 
hành 4 đề án về “Xây 
dựng mô hình KDC NTM, 
NTMKM và ĐTVMKM 
giai đoạn 2020-2025”.  
Cụ thể 4 đề án, gồm: Xây 
dựng mô hình KDC 
ĐTVMKM, xây dựng 
NTMKM trong KDC ở các 
xã đồng bằng, xây dựng 

NTM trong KDC có đông 
đồng bào Công giáo và 
xây dựng KDC NTM ở 
vùng có đông đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS). 
 Việc xây dựng các mô 
hình điểm sẽ làm điển 
hình, hình mẫu cho các 
KDC khác trong tỉnh, góp 
phần hoàn thành xây 
dựng NTM ở các xã, thay 
đổi diện mạo của KDC, 
cải thiện chất lượng cuộc 
sống, sinh hoạt của 
người dân, xây dựng 
khối đoàn kết lương-giáo 
ngày càng bền chặt.  
 “Các đề án về “Xây dựng 
mô hình KDC NTM, 
NTMKM và ĐTVMKM 
giai đoạn 2020-2025” đã 
khởi động và thu hút sự 
vào cuộc của Mặt trận 
các cấp trong tỉnh, sự 
đồng lòng, hưởng ứng, 
tham gia tích cực của 
mọi người dân. 
Từ đó, khơi dậy phong 
trào thi đua sôi nổi ở các 
KDC trong thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn 
minh”. Đây là sự khởi 
đầu thuận lợi, là nền 
tảng vững chắc để các 
KDC tiếp tục phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân, khai thác 
và sử dụng hiệu quả mọi 
nguồn lực, đặc biệt là 

nguồn lực to lớn trong 
nhân dân để xây dựng 
thành công KDC NTM, 
NTMKM và ĐTVMKM 
trong thời gian tới”. 
 Để đẩy nhanh lộ trình và 
thời gian xây dựng các 
mô hình điểm, Ủy ban 
MTTQVN tỉnh sẽ chủ trì 
phối hợp với chính 
quyền, các sở, ngành, 
Ban chỉ đạo và Văn 
phòng Ban chỉ đạo xây 
dựng NTM tỉnh, làm việc 
với chính quyền các cấp, 
nhất là cấp huyện và xã 
để tranh thủ sự phối hợp 
chỉ đạo và các nguồn lực 
để thực hiện. 
Ủy ban MTTQVN tỉnh 
cũng sẽ tranh thủ, vận 
động các nguồn lực từ 
chương trình MTQG về 
xây dựng NTM, các 
nguồn Quỹ “Vì người 
nghèo”, cứu trợ, an sinh 
xã hội và tích cực vận 
động hỗ trợ từ các doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm để 
lồng ghép thực hiện tốt 
các nội dung, chỉ tiêu xây 
dựng mô hình điểm mà 
đề án đề ra. 

Hiền Chi 
(Báo Quảng Bình Online) 
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Tính đến nay, trên địa 
bàn tỉnh 98/98 xã được 
công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, đạt 
100%. So với Nghị quyết 
số 03-NQ/TU của Tỉnh 
ủy và Kế hoạch số 
547/KH-UBND của 
UBND tỉnh vượt 49 xã 
(100%) và sớm hơn một 
năm. 

 
Bình quân mỗi năm, tỉnh 
Hà Nam huy động từ các 
nguồn cho Chương trình 
xây dựng nông thôn mới 
trên 1.600 tỷ đồng; bình 
quân/xã là trên 149,3 tỷ 
đồng. Đó thành quả lớn, 
nhưng điều có ý nghĩa 
hơn cả, đó là cuộc vận 
động phong trào toàn 
dân chung sức xây dựng 
nông thôn mới đã thực 
sự đi vào cuộc sống. 
Bằng chứng là các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đã hỗ trợ số tiền trên 30 
tỷ đồng; người dân hiến 
khoảng 300ha đất để làm 
đường giao thông các 
thôn, xóm.  
Đạt được thành quả trên 
là do lấy người dân làm 
trung tâm, lấy sự thay 

đổi trong đời sống người 
dân làm thước đo khi 
đánh giá hoàn thành bộ 
tiêu chí NTM. 
Các hình thức tổ chức 
phát triển kinh tế trong 
nông thôn đã phát triển 
tạo điều kiện giải quyết 
việc làm, nâng cao thu 
nhập cho nông dân. Đặc 
biệt, có  41 hợp tác xã 
thành lập mới theo mô 
hình ít thành viên và các 
tổ hợp tác tham gia sản 
xuất nông sản an toàn 
làm vệ tinh liên kết chuỗi 
giá trị. 
Thông qua việc phát 
triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, phát 
triển vùng sản xuất quy 
mô lớn, an toàn thực 
phẩm, sản xuất theo 
chuỗi liên kết, tỉnh Hà 
Nam đã thu hút được 
một số doanh nghiệp 
như VinEco, Công ty CP 
Đầu tư và Phát triển 
Nông nghiệp công nghệ 
cao Hà Nam, Công ty CP 
Nông nghiệp công nghệ 
cao Phù Vân, Công ty CP 
sữa Việt Nam Vinamilk... 
đầu tư với tổng diện tích 
656,22 ha. 
Chuyển hướng sản xuất 
từ lượng sang chất 
Tại huyện Lý Nhân, để 
nâng cao thu nhập cho 
người dân, cấp ủy, chính 
quyền định hướng 
chuyển dịch sản xuất từ 

“lượng sang chất”. Nhờ 
đó hình thành 22 vùng 
sản xuất chuyên canh tập 
trung theo mô hình 
“cánh đồng mẫu” với 
diện tích 260 ha, cho 
hiệu quả kinh tế cao, 
trong đó 2 vụ lúa có liên 
kết theo chuỗi giá trị với 
các Công ty Giống cây 
trồng Trung ương, 
ThaiBinh Seed, Công ty 
Vật tư Nông nghiệp Nghệ 
An,... giá trị thu được 180 
- 200 triệu đồng/ha/năm 
(cao hơn từ 15 - 20% so 
với sản xuất đại trà). 
Còn tại huyện Bình Lục, 
mô hình sản xuất dưa 
vân lưới công nghệ cao 
theo chuỗi có 4 hộ dân 
tham gia với tổng diện 
tích 2.098 m2 (mỗi mô 
hình là 512 m2). Từ mô 
hình liên kết sản xuất 
cho giá trị thu nhập là 
103,4 triệu đồng/năm, 
quy ra ha là 2,02 tỷ 
đồng/ha/năm. 
Phấn đấu hết năm 2020 
tỉnh Hà Nam hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới; thu nhập bình 
quân đầu người khu vực 
nông thôn đạt trên 52 
triệu đồng/người/năm; 
tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu 
chí nông thôn mới còn 
0,65%. 

Đồng Thái  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

Khi chất lượng cuộc sống là thước đo nông thôn mới 
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